
INSCHRIJFFORMULIER Karate Team Boelbaai 
    

Oefenzaal: Sportzaal Bloemstede, Bloemstede 223, Maarssen 
Sportzaal Zwanenkamp, Zwanenkamp 1306, Maarssen 
Sportzaal ’t Zand, Pauwoogvlinder 16, Leidsche Rijn Utrecht 

 
Telefoon:  06 24 55 75 65 / 06 43 75 72 67 
Email:  teamboelbaai@hotmail.nl (.NL, dus niet .com) 
Website: www.karateteamboelbaai.nl  
 
Graag onderstaande voorwaarden aandachtig doorlezen en bewaren! 
 
VOORWAARDEN 
 

1. De contributie voor de karatelessen bedraagt: 
- €32,50 per maand, voor 2 of 3 keer per week trainen. 
- €22,50 per maand, voor 1 keer per week trainen. 

 
2. De lestijden zijn: 
- Maandag (Bloemstede): 

17.00 – 18.00 uur: Kinderen van 6 t/m 9 jaar 
18.00 – 19.30 uur: Kinderen van 10 jaar en ouder 

- Woensdag (’t Zand): 
17.30 – 18.30 uur: Kinderen van 6 t/m 12 jaar 
18.30 – 20.00 uur: Kinderen van 13 jaar en ouder 

-  Vrijdag (Zwanenkamp): 
 18.00 – 19.30 uur: wedstrijdtraining (alleen op uitnodiging) 
 
3. Op maandag vinden de lessen plaats in Sportzaal Bloemstede. Op woensdag vinden de 

lessen plaats in Sportzaal ’t Zand Utrecht. En op vrijdag vinden de lessen plaats in Sportzaal 
Zwanenkamp. 
 

4. Betaling van de contributie dient per maand, via de bankrekening of contant, te geschieden. 
Het bankrekeningnummer van Team Boelbaai is NL98 INGB 0004 793936.  
 

5. De contributie dient  voor de 10e van de maand bij één van de lesgevers betaald te zijn. In 
geval van 1 of meer maanden achterstand in de betaling van de contributie, mag het lid geen 
karatelessen meer volgen!   
 

6. Wanneer een lid wil stoppen met karatelessen, moet hij zijn contributie schriftelijk opzeggen 
vóór de 1e van de volgende maand.  Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.  
 

7. De lesgevers van Team Boelbaai stellen zich niet aansprakelijk voor blessures opgelopen 
tijdens trainingen en/of wedstrijden.  
 

8. De lesgevers van Team Boelbaai stellen zich niet aansprakelijk voor het zoekraken, door 
verlies of diefstal, van persoonlijke eigendommen.  
 

9. Kosten betreffende vernielingen in en rond de oefenzaal, al dan niet opzettelijk, zullen 
worden verhaald op de dader[s].   



OMGANGSREGELS 

 
Persoonlijke verzorging en hygiëne:  

- Tijdens de karatelessen dient men een wit, schoon karatepak te dragen. Kinderen die net lid 
zijn geworden, mogen de eerste  maand in een joggingbroek of korte broek en t-shirt trainen. 

- Het dragen van schoenen/slippers in de dojo is niet toegestaan. 
- Het dragen van sieraden tijdens de training is niet toegestaan. 
- Alle teen- en vingernagels dienen geknipt en schoon te zijn. 
- De handen en voeten moeten schoon zijn voordat de les begint. In geval van voetschimmel 

dient men sokken of speciale schoentjes te dragen. 
- Jongens mogen geen t-shirt/hemd onder hun karatepak dragen, alleen in geval van ziekte. 

Meisjes mogen wel een wit t-shirt/hemd onder hun karatepak dragen. Ze mogen echter geen 
metalen klipjes/klemmetjes in hun haar dragen. 

- Wanneer iemand bloedt tijdens de les, dient hij/zij dit direct te reinigen (inclusief de vloer). 
- Iedereen dient voorafgaand aan de les naar het toilet te gaan. Tijdens de les mag men in 

principe niet naar het toilet. 
- Kinderen die mee willen gaan doen aan wedstrijden dienen alle verplichte beschermers aan 

te schaffen. Voor kinderen die niet meedoen aan wedstrijden zijn alleen handschoenen 
verplicht. Informeer hiervoor bij de lesgevers. 

 
Etiquette 

- Iedereen dient op tijd aanwezig te zijn voor de les. Laatkomers dienen bij binnenkomst eerst 
in ‘seiza’ te gaan zitten, totdat de lesgever een seintje geeft dat de karateka deel mag nemen 
aan de les.  

- Als men niet kan komen trainen, dient men zich telefonisch of per email af te melden. 
Afmeldingen via andere leerlingen worden niet geaccepteerd. 

- De lesgevers dienen altijd aangesproken te worden met ‘sensei’ of ‘sempai’.  
- Bij binnenkomst en vertrek van de dojo dient men te groeten in de deuropening. 
- Pesten, schelden of opzettelijk iemand pijn doen tijdens de les is niet toegestaan! 
- De vaardigheden die men leert tijdens de karatelessen mogen buiten de dojo alleen in geval 

van nood worden gebruikt. Het is dus niet de bedoeling dat bij elke kleine ruzie het kind 
karatetechnieken gebruikt! Alleen in een zeer dreigende situatie mag men zichzelf 
verdedigen. Als de lesgevers horen dat iemand onverantwoord omgaat met 
karatetechnieken, zullen er maatregelen  volgen. 

 
Aanwezigheid en examens 

- De lesgevers werken met aanwezigheidslijsten. Elke les wordt bijgehouden welke kinderen 
aanwezig waren.  

- Iedereen die traint voor een examen dient  80% van de lessen aanwezig te zijn, anders kan 
men geen examen doen.  



Inschrijfformulier Karate Team Boelbaai 
 
Dit formulier volledig, in blokletters, invullen en retourneren aan één van de lesgevers! 
 
 
VOOR- EN ACHTERNAAM:……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
POSTCODE:……………………………………………………….. PLAATS:…………………………………………………………………… 
 
 
TELEFOON: 06 ……………………………………………………. OF ………………………………………………………………………… 
 
 
EMAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
GEBOORTEDATUM: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
GEBOORTEPLAATS: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
DATUM VAN INSCHRIJVING: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
BELANGRIJK VOOR LESGEVERS OM TE WETEN (bijv. allergieën): ………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Ik heb de voorwaarden en de omgangsregels gelezen en begrepen en ik ga hiermee akkoord. 
 
 
Datum: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 


